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INTRODUÇÃO 

 

O presente manual visa atender as regras da Instrução Normativa 558, da Comissão 

de Valores Mobiliários (ICVM 558), no que diz respeito à existência de procedimentos 

de gerenciamento de risco operacional na BB Gestão de Recursos DTVM S.A (BB 

DTVM), bem como o capítulo VII, Da Transparência, artigo n.º 56 da Resolução CMN 

4.557, de 23.02.2017, que recomenda que a descrição da estrutura de gerenciamento 

de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital deve ser evidenciada em relatório 

de acesso público, com periodicidade mínima anual. 

 

O modelo de gestão do risco operacional adotado tem por objetivo identificar, 

mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar as exposições ao risco 

operacional de produtos, processos e serviços e está em consonância com a referida 

Resolução. 

 

A Resolução 4.557 do Banco Central conceitua risco operacional como sendo a 

possibilidade de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou 

inadequação de Processos Internos, Pessoas ou Sistemas. Esta definição inclui a 

possibilidade de perdas decorrentes do risco legal. 

 

No âmbito da BB DTVM S.A., adota-se o alinhamento aos modelos, processos e 

instrumentos com as áreas afins do Controlador, sem prejuízo no que diz respeito ao 

estabelecimento de regras e práticas próprias que visem melhorar o gerenciamento 

do risco operacional da Empresa. 

 

1 ABRANGÊNCIA 
 

A gestão do risco operacional abrange os produtos, processos e serviços da BB 

DTVM, atuando como administrador e gestor de fundos de investimentos e carteiras 

administradas, objetivando a melhoria nos processos operacionais relacionados aos 

diversos setores envolvidos, como: (i) gestão dos fundos, (ii) administração fiduciária, 

(iii) suporte operacional, (iv) distribuição e (v) produtos, dentre outros.  
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2 RESPONSABILIDADES 
 

O Conselho de Administração da BB DTVM é responsável pela aprovação das 

políticas da Empresa, conforme disposto no Estatuto Social, Capítulo V - Seção 11-

Art. 16, inciso I. 

 

As responsabilidades descritas neste manual para a Diretoria Executiva, Comitê 

Superior de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência Executiva de Gestão 

de Riscos referem-se àquelas relacionadas ao gerenciamento do risco operacional. 

 

A Diretoria Executiva é responsável pela aprovação do presente manual, o qual será 

revisto anualmente ou quando se fizer necessário. Cabe ainda, receber, 

periodicamente, informações com o intuito de verificar o cumprimento da política, do 

manual e procedimentos de gerenciamento do risco operacional, bem como avaliar a 

quais riscos a organização pode ficar exposta, desenvolver procedimentos para geri-

los e propor ao Conselho de Administração as respectivas faixas de tolerância ao risco. 

 

O Comitê Superior de Gestão de Riscos e Controles Internos é responsável pela 

definição sobre: estratégias, competências, processos e modelos relativos ao 

gerenciamento do risco operacional da empresa e também por definir o tratamento a 

ser aplicado aos eventos de perda operacional nos processos, serviços e ou produtos.  

 

O Comitê de Administração Fiduciária e Gestão da Empresa é a instância institucional 

que possui, dentre as suas responsabilidades, a de decidir sobre o pagamento de 

ocorrências de perdas associadas ao risco operacional, conforme alçadas 

estabelecidas no Manual de Competências e Alçadas da BB DTVM. Cabe ao Comitê 

de Ética decidir sobre ações disciplinares, decorrentes dessas perdas, observados os 

limites estabelecidos nas instruções internas.  
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O Comitê de Produtos, dentre outras responsabilidades, decide por: aprovar: a 

criação, fusão, cisão, incorporação e encerramento de fundos de investimento; as 

normas de gestão, políticas de investimento e benchmark dos fundos de investimento 

e as características dos produtos, tais como: taxas de administração, de performance 

e de saída, nomenclatura, público alvo, composição e demais. O Gerente Executivo 

de Riscos está entre os membros permanentes deste Comitê. 

 

A Auditoria Interna é responsável por realizar auditorias periódicas e independentes e 

assessorar o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, por meio de avaliações 

sistemáticas e estruturadas dos processos de gerenciamento de risco, de controle e 

de governança corporativa, com foco nos riscos a que a BB DTVM está exposta. 

 

Além dos comitês mencionados acima, a Diretoria de Gestão de Riscos (DIRIS) do 

Banco do Brasil efetua, periodicamente, a avaliação da gestão do risco operacional 

das entidades ligadas com o objetivo de verificar a aderência às normas estabelecidas 

pelos reguladores e às políticas e práticas de gestão adotadas pelo Banco. Por meio 

de relatório, aquela Diretoria apresenta o resultado de avaliação aplicada anualmente 

e propõe sugestões e orientações que permitam o aperfeiçoamento da gestão de 

riscos operacionais. 

 

A Gerência Gestão de Riscos, vinculada diretamente ao Diretor Presidente, é 

responsável pela proposição de políticas para gestão do risco operacional, pelo 

assessoramento na gestão do risco operacional e pelo desenvolvimento de modelos, 

processos e instrumentos para a identificação, avaliação, controle, mitigação e 

monitoramento do risco operacional. 

 

A Divisão Gestão de Riscos Corporativos é responsável pela condução do processo 

de gerenciamento do risco operacional, bem como pela coordenação da Gestão da 

Segurança da Informação na Empresa. 

 

Cada funcionário, individualmente, é responsável por adotar postura proativa no 

sentido de mitigar os riscos operacionais envolvidos nas tarefas sob sua 
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responsabilidade, manifestando seu conhecimento por meio do Termo de Ciência a 

Política de Gerenciamento de Risco Operacional. 

 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS GERAIS DA GESTÃO DE RISCOS 
 

A gestão do risco operacional está submetida à Política de Gerenciamento de Risco 

Operacional, que é aprovada pelo Conselho de Administração da BB DTVM, com 

trânsito prévio pelo Comitê Superior de Gestão de Riscos e Controles Internos da BB 

DTVM.  

 

Acesse o texto da Política no link: 

http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/sitedtvm/dwn/polriscooperacional.pdf 

 

Entende-se que a boa governança de riscos envolve, entre outros, os seguintes 

elementos: 

 

I. Envolvimento da alta direção; 

II. Responsabilidades claramente definidas; 

III. Segregação de funções entre front-office, middle-office e back-office; 

IV. Área de gestão de risco independente; e 

V. Rotinas adequadas de auditoria e supervisão. 

 

A política de riscos na BB DTVM estabelece como premissas as melhores práticas na 

Gestão do Risco Operacional visando, dentre outros: 

 

I. Estruturar a área de risco operacional com ferramentas adequadas;  

II. Assegurar a efetividade do gerenciamento do risco operacional; e 

III. Disseminar a política de risco operacional para toda a instituição com a 

finalidade de estabelecer essa cultura a todos os seus funcionários, inclusive 

aos terceiros contratados. 

 

 

 

http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/sitedtvm/dwn/polriscooperacional.pdf
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CAPÍTULO II – GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 
 

1. FASES DO GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

 

Identificação 

 

Consiste em identificar e classificar os eventos de risco operacional a que a Empresa 

está exposta, indicando áreas de incidência, causas e potenciais impactos financeiros 

associados aos processos, produtos e serviços da organização. 

 

A metodologia institucional adotada para a identificação dos riscos operacionais nos 

processos da BB DTVM é a Modelagem de Processos. 

 

Avaliação e Mensuração 

 

É a quantificação ou dimensionamento da exposição ao risco operacional identificado, 

com o objetivo de avaliar o impacto nos negócios da Empresa.  Pode, também, 

envolver avaliação qualitativa dos riscos identificados, estimando sua probabilidade 

de ocorrência e impacto de forma a determinar o nível de tolerância ao risco.  

 

Utilizamos a Matriz de Risco Operacional, métrica para auxiliar na classificação de 

criticidade (grau de risco) dos processos ou atividades. 

 

Controle 

 

Consiste em registrar o comportamento dos riscos operacionais, limites, indicadores 

e eventos de perda operacional, bem como implementar mecanismos de forma a 

garantir que os limites e indicadores de risco operacional permaneçam dentro dos 

níveis desejados. 

  

 

 

Mitigação 
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Consiste em criar e implementar mecanismos para modificar o risco buscando reduzir 

as perdas operacionais por meio da remoção da causa do risco, alteração da 

probabilidade de ocorrência ou alteração das consequências do evento de risco. 

 

Após a conclusão do mapeamento, e identificados os riscos operacionais, a Divisão 

Gestão de Riscos Corporativos sugere ações com o intuito de mitigá-los. Essas ações, 

que tem por característica estar no âmbito de responsabilidade e decisão do gestor, 

podem ser acompanhadas periodicamente para verificação quanto à implantação ou 

não.   

 

Monitoramento e Reporte 

 

Monitoramento é a ação que tem por objetivo identificar as deficiências do processo 

de gestão do risco operacional de forma que as fragilidades detectadas sejam levadas 

ao conhecimento da Alta Administração. É a fase de retroalimentação do processo de 

gerenciamento de risco operacional, onde é possível detectar fragilidades nas fases 

anteriores. 

 

O reporte se dá por meio das informações de risco operacional prestadas, pela Divisão 

Gestão de Riscos Corporativos, ao Comitê Superior de Gestão de Riscos e Controles 

Internos, à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal da BB DTVM 

e ao Comitê de Riscos e Capital (CORIS). 

 

 

2 GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL NOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

 

Para identificação e avaliação do risco operacional vinculado aos produtos e serviços, a 

Divisão Gestão de Riscos Corporativos é parte interveniente na ferramenta CARPS (Controle 

e Avaliação de Riscos de Produtos, Serviços e Canais de Autoatendimento), utilizada 

internamente para conduzir a análise na elaboração, criação ou revitalização de um novo 

produto.  
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3 GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL NOS PROCESSOS  

 

A metodologia adotada para identificação dos riscos operacionais nos processos da 

BB DTVM é a Modelagem de Processos.  

 

A Modelagem de Processos é uma das ferramentas que se destaca em meio às 

opções utilizadas para a gestão do risco operacional.  Ela utiliza a padronização nos 

registros e a documentação para prover uma visão uniforme dos processos 

operacionais. 

 

O padrão Business Process Modeling Notation (BPMN), adotado no gerenciamento 

de riscos operacionais, é um conjunto de objetos gráficos de notação, criado para 

representar os elementos de um processo, com o objetivo de oferecer suporte à sua 

condução tanto pelos usuários técnicos quanto pelos usuários de negócios.  

 

Em relação à forma de trabalho, adota-se o seguinte fluxo operacional para 

mapeamento de processos: 

 

 

 

 

 

 

A modelagem de processos tem por objetivos: 

 

Inventário 
de 

Processos

Mapeamento e 
Fluxogramação

Análise dos 
Processos

Identificação 
do Risco 

Operacional

Avaliação do 
Risco 

Operacional

Identificação 
de Ações 

Mitigadoras

Proposição de 
Recomendações 

de RO

Monitoramento 
e Controle

Figura 1 – Esquema do fluxo de mapeamento de processos  
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I. identificar os riscos operacionais; 

II. documentar o processo já existente e implantado, possibilitando visão ampla e 

horizontal das atividades da empresa; 

III. subsidiar análise da situação atual, visando melhoria continua; e 

IV. possibilitar o gerenciamento dos processos sob diversas óticas como custos, 

controle, riscos, etc. 

 

 

4 EVENTOS DE RISCO OPERACIONAL  

 

Eventos de risco operacional são aqueles decorrentes de falhas ou inadequações de 

pessoas, processos, sistemas e eventos externos e podem provocar impactos 

indesejáveis no resultado da Empresa, seja por meio de despesas incorridas ou pela 

diminuição de receita.  

 

O fator Processos está ligado a falhas, deficiências ou inadequações nos processos 

internos. Adequação à legislação, pontos de controle, comunicação interna e 

segurança física são aspectos que devem ser observados na modelagem de 

processos para evitar risco operacional.  

 

O fator Pessoas está ligado a falhas, deficiências ou inadequações no desempenho 

das atribuições pelos funcionários e contratados, envolvendo os aspectos referentes 

à conduta (postura ética, honestidade, negligência), competências (habilidades, 

conhecimentos e experiência) e ambiente de trabalho (cultura organizacional e 

motivação).  

 

O fator Sistemas está ligado a falhas, deficiências ou inadequações nos sistemas 

desenvolvidos pela BB DTVM envolvendo aspectos de hardware, software, rede de 

comunicação, segurança lógica, análise e programação.  
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O fator Eventos Externos considera situações de força maior, ambiente externo e 

agente externo. Envolvem desastres naturais e catástrofes, criação/alteração de 

legislação, ações criminosas, fornecedores, terceirizados e clientes. 

 

Os eventos de risco classificam-se em: perda efetiva, quase-perda, custos de 

oportunidade e receitas perdidas decorrentes de situações que podem ter resultado 

em eventos de risco operacional.  

 

São classificados como eventos de perda efetiva aqueles cuja manifestação causou 

perda financeira ou contábil para a Empresa, refletindo diretamente no resultado. Os 

documentos associados a perdas efetivas devem ser arquivados por um período 

mínimo de cinco anos, respeitados aqueles com prazo de expurgo específico.  

 

Os eventos de quase-perda são eventos de risco operacional que não causaram 

perda efetiva por conta da intervenção de agente interno ou externo. Neste caso, a 

intervenção mencionada é essencial para impedir uma perda efetiva. Devem ser 

identificados e monitorados por indicarem fragilidades que devem ser corrigidas.  

 

Os eventos de custo de oportunidade são aqueles que venham a impedir a condução 

de negócios.  

 

Os eventos de receitas perdidas são lucros cessantes em virtude de ocorrências de 

risco operacional. 

 

Dentre os instrumentos utilizados pela Empresa para monitoramento da severidade 

dos eventos de risco operacional está o Indicador de risco operacional e a Declaração 

de apetite e tolerância ao risco operacional.  

 

 

 

CAPÍTULO III – DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE RISCO 
OPERACIONAL 
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A disseminação da cultura de risco operacional é feita através dos seguintes 

instrumentos: 

I. Informes; 

II. Divulgação de treinamentos;  

III. Orientação aos funcionários quanto aos princípios éticos;  

IV. Cartilha de Risco Operacional – Uso externo. 

V. Treinamento DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE CONTROLES INTERNOS, 

COMPLIANCE E RISCO OPERACIONAL. 

 

 

1 INFORME DE RISCO OPERACIONAL 

 

O Informe de Risco Operacional é um instrumento de comunicação simples e ágil, 

disponibilizado a todos os funcionários para comunicação e/ou alerta de indícios de 

risco operacional que poderiam ser verificados nos produtos, processos e serviços.  

 

Como forma de monitoramento e controle de que a cultura de risco operacional está 

sendo efetivamente disseminada, a Empresa adota mecanismos que certificam a 

leitura, por parte dos funcionários, dos Informes de Risco Operacional e de 

Conformidade, bem como das Políticas de Gerenciamento de Risco Operacional e de 

Segurança da Informação.   

 

A Divisão de Risco Operacional efetua permanente controle e armazenamento, 

quando aplicável, dos documentos de sua responsabilidade.   

 

 

2 PARCEIROS, COLABORADORES E TERCEIROS CONTRATADOS 

 

A disseminação da cultura de risco operacional junto aos Parceiros, Colaboradores e 

Terceiros contratados, quando aplicável, é feita mediante a disponibilização da 

Cartilha de Risco Operacional – Uso Externo, elaborada especialmente para esse 

público-alvo. 
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CAPÍTULO IV – DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE RISCO 
OPERACIONAL 

 

 

A Divisão Gestão de Riscos Corporativos elabora os seguintes instrumentos para 

prover informações acerca do gerenciamento do risco operacional conduzido na 

Empresa: 

 
Apresentação ao Comitê Superior de Gestão de Riscos e Controles Internos 
 
São informados, bimestralmente, os valores e informações sobre perdas e provisões 

operacionais, perdas gerenciais, mapeamento de processos e segurança da 

informação.   

 

Relatório de Riscos - CVM 558 
 
Para atender o disposto no art. 23 §2 inciso II da Instrução CVM 558 de 26 de março 

de 2015, enviamos mensalmente para a Diretoria Executiva e Gerentes Executivos da 

Empresa, relatório com informações consolidadas sobre os principais indicadores de 

risco que a Empresa está exposta.  

 

No que diz respeito ao risco operacional, são disponibilizadas informações sobre 

perdas contabilizadas e sobre processos operacionais mapeados. 

 

 

CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Divisão Gestão de Riscos Corporativos consulta, periodicamente, as diversas 

fontes, internas e externas no sentido de identificar a publicação de novas regras e/ou 

atualização nas matérias e normas relativas à Risco Operacional.  

 

São avaliadas a necessidade de: 

 

I. alteração dos documentos e ou procedimentos vigentes; e 
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II. reportar ao Comitê Superior de Gestão de Riscos, alterações de alto 

impacto para a Empresa.  

 

 

                                                                                                            


